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Förbundet tiir EkoParken
S amv erkancle or-R anis ationer i Stor'S iockho lm

{Jttalande antaget på årsmöte, Storu Skuggan den 14 mars l99B

Länsstyrelsen sköter inte tillsynen nv lageu om natioualstadsparkm

Litrrsstyrelser har i uppgifl ntt örrervaka rättstillämpningen på ett arrtal onrråden, däribland

ifi'åga orn plarr- och bygglagstiftnin.gen, miljölagstiftningen m.m' Msu eftersom Lär:sstlrelsen

irrte styrs av tjiinstemän utarr av konrmunalpolitiker kan den rättsr'år'dairde rrppgiften komma i
konflikt mecl och eftersiittas i fdrhållande till stlaelsens och laadshövdirgons koi:ululal- och

regionalpoiitiska infi'esserr. Detta har blivit uppenbarl i skiida iirerrden på många hä1I i hela

landet. Stookholms Llinss§relse vittnar ifi-åga om skötseln av nationalstadsparken i

Stockholn: - Ekoparkeu - och anclra byggärenden om att den faller in i detta mönstor' Vi
kräver att lånsstyrelseri fti[ier och tillämpar lagarna utan sidoblickar på byggintressen och

komrnunalpolitiska intressen. Vi uppmanar riksdag och regoring att göra länsstyrelsen tiJI en

kvalificerad, rättsvårdande ti1ls1tr.sn:.yndighet, att avlägsna deu politiska stytelsen och tillsdtta

landshövdin gar med j tuidisk irrtegritet.
Tre ilreaden som berör Ekoparken belyser den otillfl'edsställande situationerr.

Låir:-cstyrelsen lät tumelbyggnadsplanen:a genom Believuepalkeil passera trots att dessa

innebar betydande intrång på parirnalk. l'lär r:redhörgårnä gick til1 Regeringsrätten fick
L änsstyrelsen bakläxa,

Inloppet till Stoekholm och Nackastrandens ftirkastningsbrant är sodau många år

törklarat som riksintxesse av riksdagen- LikväI sleppte Länsstyrelsen igenom Nacka Strand, en

storskalig bebyggeise i blickfånget från söctra Djurgår:den. VFt från Blockhusudden är inte

liinge ett skiirgårdslandskap utan är istället höga kontorshus med roterande ljusreklatr- Därtill

accepterade Liinsstl'relserr att bebyggelsen lades nännare Bergs oljehanrn tur vad som var

tillåiet. Med derr påfötjden a.tl dema o§ehamn r:u är på väg att flytta in på södra Djurgfuden'

Itiacka har nu gjort en ör'ersiklsplan for en stot del av sträckan frfui Nacka strand

in iill Danvikstull, med mas§or Bv ny beby*egelse längs den sklddade fiirkastningsbranten.

sofl utgör södra sidan av StoclJrolrns han:ninlopp. Den notra sidan utgörs at' södra

Djurgårcten. vars orngivningar sk5'dclas av lagen om. nationalstadsparken. istället ftir att avvisa

plaren rr:ed hänvisning tilJ dessa lagar her I-åinsstl'relsen nyligen godtagit derr.

Det tred.je exemplet gdller Sollentuua koumtuns planer på an bebygga omr'ådet

strex Dor.r om Ulriksclal. I konununens llu gällande översiktsplan är det ett mycket

betydelsefultt natur- oolr tekreationsoir:råde. Når nya planer läggs fi-aur sor:r strider rnot

översiktsplan skall ilinsstyrelsen avt-isa der:r' Därtill konrmer att det iir ert biologiskt

kämområde av största befydelse fijr nationalstadsparken Ekoparken' Men lilnsstytelserr hru

godtagit planen.
Ltirrsstl'relsen har i uppgift att försvara de av riksdagen stiftade lagama ouh att se

till att c1e tillämpas. Stockh.olms Litnsstyrelsen åsidosättel detura uppgift p& ett flagrant sätt,

inte minst när det gäller lagen om nationalstadsparken. Riksdag och regering måste ingripa

rr:ot Länsstytelsen i Stocklrolu:. Overvltg också en radikal ftirändring ar'LilnsstYlelsemas

stlreiser: Ersätt koirununalpolitiker ocli pclitiserande landshövdingar med tjänstennän'

Kontalrtperson, Richatd Mttray, ordforande' Te1: 652 14 79 arb: 454 46 89
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